
Uživatelská příručka

ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO

TYP: HD200/400/600/800/1000/1200



•Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál.
•Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý.
•Při výměně příslušenství jako jsou reflektory, softboxy, komínky atd. se ujistěte, že je 
pilotní žárovka vypnutá a příslušenství není horké.
•Ujistěte se že přístroj je zapnutý do uzemněné zásuvky.
•Používejte jen s kvalitním příslušenstvím které je žárovzdorné.
•Zařízení vždy používejte mimo dosah dětí.
•Při výměně pilotních žárovek, výbojek či pojistek musí být přístroj odpojen od elektrické 
sítě.

POPIS PŘÍSTROJE:

1 ochraný kryt žárovky a výbojky
2 pilotní žárovka-modelovací světlo
3 výbojka
4 zámek bajonetu a příslušenství
5 fotobuňka
6 rukojeť záblesku
7 upevňovací šroub patky na stativ
8 patka na stativ
9 zajišťovací šroub držáku světla(zajišťuje pozici světla vůči stativu)
10 rukojeť ovládání náklonu světla
11 kontrolní panel



1 vypínač zvukové signalizace
2 test záblesku
3 regulace síly záblesku 1/1-1/64
4 regulace síly pilotní žárovky
5 zdířka synchrokabelu (pro odpalovač nebo synchronizační kabel)
6 fotobuňka
7 vypínač fotobuňky
8 signalizace přehřátí (zapne se při přehřátí světla, v tomto případě vypněte napájení 

světla a nechte světlo zchladnout)
9 hlavní vypínač
10 zásuvka napájecího kabelu, kryt na pojistku.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

1.Vybalte světlo z obalu, vypínače by měly být v poloze vypnuto a regulátory síly pilotní 
žárovky a záblesku stlumeny na minimum.
2.Zasuňte pilotní žárovku do objímky v přední části světla.
3.Pokud používáte ochraný keramický kryt žárovky a výbojky (není nutný) zasuňte kryt do 
bajonetu a pootočením zajistěte (není součástí balení, naleznete v nabídce našeho 
obchodu www.vybavení-foto-atelieru.cz)
4.Zkontrolujte zda je regulátor pilotní žárovky (model)  ztlumen na minimum a hlavní 
vypínač v poloze vypnuto.
5.Zapojte napájecí kabel.
6.Používáte-li odpalovač či synchrokabel, připojte jej ke světlu.
7.Zapněte světlo hlavním vypínačem.



8.Zkontrolujte funkci pilotní žárovky pomocí regulátoru pilotní žárovky (model)
9.Zkontrolujte funkci záblesk pomocí regulátoru síly záblesku a tlačítka READY
10.Zkontrolujte funkci tlačítek SOUND a SLAVE (zapnuto=svítí kontrolka)
11.Pokud ztlumujete sílu záblesku kontrolka READY bliká, po zvolení požadované hodnoty 
je potřeba spustit záblesk tlačítkem READY (jinak bude mít první následující záblesk sílu 
předchozího nastvení)
12.pokud je tlačítko zvukové signalizace zapnuto, po dobu nabíjení světlo pípá

SPECIFIKACE:

TYP/POPIS HD200 HD400 HD600 HD800 HD1000 HD1200

VÝKON (Ws) 200 400 600 800 1000 1200

NAPĚTÍ AC 110/230V 50/60HZ

NABÍJENÍ 0,1-1,2s 0,2-1,5s 0,2-1,5s 0,5-1,8s 0,3-2,0s 0,3-2,5s

ROZSAH VÝKONU 1/1 - 1/64

BAREVNÁ TEPLOTA 5500°K 

PŘIPRAVENOST Světelná signalizace(LED)/zvukový signál(pokud je zapnut), Pilotní žárovka (pokud je zvukový signál 
vypnut)

PILOTNÍ ŽÁROVKA GX6,35 

REGULACE PILOTNÍ 
ŽÁROVKY

0-100% plynule

OVLÁDÁNÍ ZÁBLESKU Fotobuňka, tlačítko test(READY), synchrokonektor

ODPALOVACÍ NAPĚTÍ DC 8V

SIGNAL. PŘEHŘÁTÍ Dioda O.T., zvukový signál

ROZMĚRY cm 235x140x170 280x140x170 350x140x170

HMOTNOST 2,3 kg 2,5 kg 2,7 kg 3,7 kg 3,9 kg

CHLAZENÍ ventilátor

VÝMĚNA PILOTNÍ ŽÁROVKY (typ GX6,35):

Nechte pilotní žárovku dostatečně vychladnout, opatrně vyjměte z objímky směrem od 
světla. Opačným postupem zasu|ňte novou žárovku a po montáži jí opatrně očistěte od 
otisků prstů a prachu.

VÝMĚNA POJISTKY:

Odpojte napájecí kabel od světla. Pojistka je uložená v zásuvce těsně pod konektorem pro 
napájecí kabel, vyjměte pomocí tupého předmětu zásuvku pojistky směrem od světla a 
vadnou pojistku vyměňte za pojistku s odpovídající hodnotou! Ujistěte se, že při výměně 
pojistky(nebo pilotní žárovky) nezůstal na pilotní žárovce nebo výbojce žádný prach a 
nečistoty. Může to značně zkracovat životnost výbojky či žárovky a ovlivňovat barevnou 
teplotu světla.



RADY PŘI PROBLÉMECH:

světlo neodpaluje záblesk přes fotobuňku: tlačítko SLAVE je vypnuté, fotobuňka není v 
dosahu odpalovače či jiného světla(v cestě nesmí být žádná překážka), na fotobuňku 
dopadá příliš silné okolní světlo

Synchronizační konektor nefunguje: zkontrolujte zda není v konektoru prach či jiné 
předměty, zkontrolujte zda máte správně připojen a funkční synchrokabel nebo odpalovač.

Světlo vůbec nefunguje, nereaguje: zkontrolujte jestli je napájecí kabel správně zapojen, 
zkontrolujte pojistku.

V případě problémů se na nás obraťe rádi Vám poradíme, kontakt :

WWW.VYBAVENI-FOTO-ATELIERU.CZ
email: foto-studio  @  email.cz  
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